
TEATR DRAMATYCZNY 
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI 

W BIAŁYMSTOKU 

WITOLD GOMBROWICZ 

IWONA 
KSIĘŻNICZKA 
BURGUNDA 

T 

SEZON 198111982 



DYREKCJA 
I ADMINISTRACJA 

BIAŁYSTOK 
UL. ELEKTRYCZNA 12 

DYREKTOR 
TADEUSZ 

ALEKSANDROWICZ 

WICEDYREKTOR 
DS ADMINISTRACYJNYCH 

JANUSZ PIECHOWSKI 

WICEDYREKTOR 
DS ARTYSTYCZNYCH 

KRZYSZTOF ZIEMBIŃSKI 

KIEROWNIK DZIAŁU 
UPOWSZECHNIANIA TEATRU 

HALINA CHOŁODOWSKA 

Telefony: 
Centrala: 

333-60, 333-68, 333-69 
Dyrekcja: 

330-42, 336-49 
Dział Upowszechniania 

Teatru 
314-79 

To tak w k.LJł ko , k a żdy zawsz. w sz ystko zawsze ... 
Tu tak za ws:;:e . 

Iwona 
„Iwona księżniczka Burgunda" 



DRODZY WIDZOWIE! 

Bardzo wiele zależy od punktu widzenia. Cie
l ę prowadzone do rzeźni ma zupełnie inny 
punkt widzenia niż konsument, który nabył w 
sklepie kilogram cielęciny. 

Czy istnieje szansa, że te dwa punkty spotkają 
siE; kiedyś lub, że uda się wypracować między 
nimi światły kompromis? A przecież świat jak 
pouczają nas przodujące kierunki filozoficzne 
istnieje materialnie, obiektywnie i nieuchron
nie. 

Cielę, nolens volens, powinno zrozumieć co 
to znaczy uświadomiona konieczność . 

A skoro tak, to spróbujcie drodzy widzowie 
spojrzeć na świat oczami Iwony i zrozumieć. 

Zwłaszcza, że wcześniej czy później, każdy 
z Was może się znaleźć w podobnej sytuacji. 

Reżyserzy 

• 

Komentarz cło „Iwony" -· 

,"\. Jd I 

]{si~ię F_ilip zarę~z~ się z 11i eapetyczną i'woną, 
ponie:v_az godnośc Jego jest obrażona jej nie
szczęsliwym ;vyg_lądem i nie ~hce, jako wolny 
duch, r_oddac się naturalne] niechęci, jaką 
wzbudziła ta przykra panienka . Król i królo
wa przyjmują do wiadomości zaręczyny sy
na, aby nie wywołać skandalu. 

L\kt Il 

Jednakże oka:;uje się, ;,,e Iwona zakochała się 
1~ księciu .. Książę zaskoczony jej miłością czuje 
s1ę zo.bow.ią~any do. uczucia, do rewanżu jako 
człowiek t Jako męzczyzna. Chce ją pokochać . 

Akt III 

Tymczasem obecność Iwony na dworze kró
lewskim wywołuje dziwne komplikacje. Sam 
fakt zaręczyn księcia jest przyczyną śmieszków 
i komentarzy. Milczenie, dzikość nieśmiałość 
11 ieporadność Iwony stawia rodzi~ę królewskd 
lV tru~nym położeniu. Jej biologiczna dekom
pozycJ~ rodzi niebezpieczne skojarzenia, nasu
wa kazdemu na myśl własne lub cudze braki 
'i def Pkty. Strachliwość jej prowokuje do gwal
t11. 
Dwór popada w niezdrowe, szydercze chicho-
1y. Kró1 przypomina sobie swoje zadawnione 
grzechy., Królowa, któr~ w tajemnicy hołduje 
!!rafo:rianstwu swych wierszy, zaczyna widzieć 
Jak1es ~odobieństwo między Iwoną a tą poezją. 
Powsta1ą ~ezs~nsowne po~_ejrzenia, piętrzy się 
głu~s~w? z ni~dorzecznosc, 2 której wszyscy 
wła~c1w1e zdaJą sobie sprawę. Książę, który 
takze to widzi, nie może się przeciwstawić 
gd.yż sar:i czuje się niedorzeczny wobec Iwon~ 
(me moze pokochać jej), i to odbiera mu zdol
no.~ć oporu 



Dopiero kiedy w zupełnej dowolności całuje 
Izę, damę dworu - naraz wraca do poprzed
niej swojej, normalnej rzeczywistości, zrywa 
z Iwoną i zaręcza się z Izą. Jednakże zupełne 
-erwanie z Iwoną jest już niemożliwe - ksią
żę wie, że ona zawsze będzie myślała o nim i 
wyobrażała sobie po swojemu, jego szczęście z 
Izą. Postanawia zabić Iwonę. 

Akt IV 
Król, szambelan, królowa i książę - każde na 
własną rękę - usiłuje zabić Iwonę. Nie mogą 
jednakże uczynić tego wprost, rzecz wydaje się 
zbyt głupia, zbyt niedorzeczna, brak po temu 
formalnych podstaw, konwenans nie pozwala. 
Rozbestwienie, dzikość, głupota, nonsens wzra
stają . 
Dopiero za radą szambelana organizują mor
derstwo przy zachowaniu wszelkich pozorów 
majestatu, świetności, elegancji, wyższości, 
morderstwo „z góry", nie „z dołu" - zabieg 
udaje się i rodzina królewska wraca do normy. 

WUold Gombrowicz 

(„Skamander" 1938 nr 93/95) 



GOMBROWICZ O „ IWONIE" 

Co robić? W ciąż nie czułem się na siłach by 
podjąć rozgrywkę z moim losem. Aby zyskać 
na czasie zabrałem się do pisania sztuki teat
ra[nej. Tak narodziła się Iwona, księżniczka 
Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogło
szona w roku 1935 [1938) (jeżeli dobrze pa
miętam) w miesięczniku „Skamander" Iwona, 
nie zwróciła na siebie większej uwagi i przed
\.vojenne teatry polskie nią się nie zaintereso
\\~ały. (Dostałem wówczas manii gardzenia ak
torkami i żeby upokorzyć najsławniejsze przed
stawiałem się im za każdym razem, gdy je wi"
działem; kiedy po raz piąty przedstawiałem się 
szarmancko jednej z nich na przyjęciu, złapała 
szklankę z wodą i chlusnęła mi w twarz krzy
cząc „teraz pan mnie zapamięta!" Może, gdy
bym nie przedstawi.al się tak tym aktorkom ... ) 
Dość, że Iwona w Polsce przedwojennej nie 
została zauważona, a ja, gdy wojna mnie od
cięła w Argentynie, prawie o niej zapomnia
łem. W dziesięć lat potem, jak dojrzały owoc 
z drzewa, spadały na mnie jej sukcesy w Pa
ryżu, w Sztokholmie i gdzie indziej, był to 
niespodziewany sukurs w ciężkiej bitwie, ja
ką wiodły moje powieści. 
Tragikomiczną historię Iwony ująć można w 

paru słowach. Książę Filip, następca tronu, 
spotyka na spacerze to dziewczę niepociąga
jące ... odpychające ... Iwona jest rozlazła, apa
tyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwoż
liwa. Książę od pierwszej chwili nie może 
znieść tego, że musi nienawidzić nieszczęsnej 
Iwony i wybucha w nim bunt przeciw pravvu 
natury, które młodzieńcom nakazuje kochać 
tylko powabne dziewczęta. - Nie poddam się 
temu, będę ją kochał! - rzuca wyzwanie swej 
naturze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski ja
ko narzeczona księcia, staje się czynnikiem roz
kładowym. Obecność niema, zastraszona, jej 
rozlicznych defektów sprawia, iż każdemu 
przychodzą na myśl własne jego tajone braki, 

• 

brudy, grzeszki ... i wkrótce dwór zamienia się 
w wylęgarnię potworności. I każdy z tych pot
woróv.r, nie wyłączając księcia, poczyna dy
szeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimci
rymci. Dwór mobilizuje w końcu wszystkie 
swoje blaski, wszystkie wyższości i wspania
łości i „z wysoka" ją zabija. 

Oto historia Iwony ... Czyż aż tak trudna do 
zrozumienia? Ale skłonny jestem przypuścić, 
że mam jakiegoś pecha, dzięki któremu to co 
najprostsze, najwyraźniejsze w moich utwo
rach jest odbierane w sposób najbardziej fan
tastyczny i dzisiaj jeszcze zdarza mi się czy
tać recenzje z Iwony, w których mowa, że to 
satyra polityczna na reżim komunistyczny w 
Polsce, że Iwona jest Polską, czy też wolnoś
cią, lub że to „satyra na monarchię". Uff! 
Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się god
ne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej 
jest rodem z biologii niż z socjologii. Po wtó
re, że jest rodem z owego bezdroża mojego, 
gdzie mnie dopadła nieograniczona dowolność 
kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłości, 
jego wyuzdania. Ciągle więc to w e mnie było ... 
i ja byłem w tym ... 

Dominique de Roux R ozmowy z Gombrowi
czem, Paryż 1969 r. 
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„Iwona, księżniczka Burgunda" Witolda 
Gombrowicza wystawiona została po raz pier
wszy na scenie Teatru Dramatycznego m. st. 
Warszawy 29 listopada 1957 w reżyserii Ha
liny Mikołajskiej i oprawie scenograficznej 
Andrzeja Sadowskiego. W roli Iwony wystą
piła Barbara Krafftówna. 

W latach późniejszych „Iwona księżniczka 
Burgunda" grana była między innymi w Pa
ryżu (1965), Sztokholmie (1966), Wiesbaden 
(1970), Berlinie Zachodnim (1970); występy 
w Londynie (1971), Bremie (1971), Frankfurcie 
n/Menem (1971), Saarbriicken (1971), Kopen
hadze i Mariborze. 

W lutym 1975 r. Teatr Dramatyczny m.st. 
Warszawy wystawił ponownie „Iwonę księż
ni czkę Burgunda" w reżyserii Ludwika Rene 
i oprawie scenograficznej Zofii Wierchowicz. 
W roli Iwony wystąpiła Magdalena Zawadzka. 

Witold GOMBROWICZ (4 VIII 1904 Małoszyce 
pow. Opatów - 24 VII 1969 Vence, Francja) -
prozaik, dramaturg, eseista. Urodzony w śro
dowisku ziemiańskim. W 1911 zamieszkał wraz 
z rodzicami w Warszawie. W 1927 r. ukończył 
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1927--29 studiował w Paryżu ekonomię i 
filozofię. Latem 1939 r. wyjechał do Argenty
ny, gdzie pozostawał przez prawie 24 lata. 
Wiosną 196:3 r. otrzymał roczne stypendium 
Fundacji Forda m. pobyt w Berlinie Zachod
nim. Przeniósł się na stałe do Europy. Po krót
kim pobycie w Berlinie osiadł we Francji i od 
października 1964 r. mieszkał w Vence pod 
Paryżem. W ostatnim okresie życia zyskał mię
dzynarodową sławę, do 1971 r. jego twórczość 
tłumaczono na 16 języków. 
Opublikował: „Pamiętnik z okresu dojrzewa

nia", opow„ 1933; „Ferdydurke", pow„ 1938; 
„Trans-Atlantyk", „Ślub", pow. i dram„ 1953; 
„Bajkał", opow„ 1957; „Dziennik" (1953-1956), 
1957; „Iwona księżniczka Burgunda", komedia, 

1938; „Pornografia", pow „ 1960; „Dziennik 
(1961-1966)", 1966; „Operetka", dram„ 1966; 
„O Dantem", szk. kryt., 1968. 

Gombrowicz debiutował tomem siedmiu o
powiadań („Pamiętnik z okresu dojrzewania") 
połączonych wspólnym motywem swoiście po
jętej inicjacji. „Niedojrzały" narrator, nie po
siadający jeszcze określonej roli społecznej, po~ 
dcjmuje próbę zespolenia się z grupą, zgłę
bienia tajemnic gry, niezależnie od własnej 
nidmiałości i strachu. W latach mi~dzywojen
nych ukazała się również najgłośniejsza po
wieść Gombrowicza „Ferdydurke", która na
tychmiast po opublikowaniu wywołała niezwy
kle żywą dyskusję. Przedstawia ona mitycz
ną historię człowieka współczesnego, zdeformo
wanego w świadomości innych ludzi, zdegra
dowanego przez kulturę, formowanego nieus
tannie przez różne ideały i światopoglądy. Z 
planowanego pierwotnie utworu polemicznego 
powstała książka o człowieku rozdartym mię
dzy pragnieniem formy skończonej a skłonno
ścią do treści niedojrzałych. 

W późniejsze j twórczości prozatorskiej po
głębi Gombrowicz problematykę dojrzałości i 
niedojrzałości oraz stosunek do kultury naro
dowej i stereotypów patriotyzmu: od weryfi
kacji narodowej mitologii („Trans-Atlantyk"), 
przez analizę modelu struktury społecznej 
\„Pornografia"), do problemu uniwersalnego, 
próby określenia stosunku między człowiekiem 
a światem zewnętrznym („Kosmos"). 

Twórczość Gombrowicza jest zjawiskiem nie
zwykle oryginalnym również w płaszczyźnie 
warsztatowej . Występując przeciwko utartym 
schematom literackim i stereotypom myślo
wym często sięga do możliwości tkwiących w 
misternie konstruowanej grotesce i parodii, sy
tuując się nade wszystko w nurcie współczes
nej prozy określonej mianem kreacyjnej. 

Zasadniczym doświadczeniem egzystencjal
nym Gombrowicza, jakie daje się odczytać z 
jego twórczości, jest poczucie wyobcowania 
w konfrontacji z potężnym ciśnieniem kultury. 



Zarówno w jegu zy iu, Jak literaturze i filozofii 
ubserw ujemy stałe poszukiwanie recepty na 
plastycznoś · osobowości ludzkiej. 

B.F. 
(„Mały słownik pisarzy polskich" 

Wiedza P owszechn a, Warszawa 1981) 
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FORMA 

Człowiek może się objawić innE:mu człowie
kowi tylko w pewien kulturowo ustalony spo
·ób, czyli za pomocą pewnej formy. Forma 
j st pomostem między osobowością a kultun1. 
Formę pojmujemy tu bardzo szeroko, jako 
wszelkie kulturowo ustalone reguły wyrazu 
wewnętrznych treści człowieka. Rozpoznanie 
stosunku człowieka do formy jest rozpoznaniem 
sposobu i poziomu uczestnictwa w kulturze. 
Wszelkie badania empiryczne dotyczące uczes
tnictwa w kulturze powinny właściwie rozpo
czynać się od tej sprawy. 

GPneralnie biorąc stosunek do formy moż 
być dwojaki: albo się wie o formie, albo się 
nie wie - albo się więc ma do niej dystans, 
albo się jest z nią tożsamym . Dla śc isłośc i a
nalizy należy rozróżnić: 
a) stosunek do form r, w której j · s ię obja 

wiam; 
b) stosunek do formy, w której on s ię objawia ; 
c: ) stosunek do intPrp rsonnlnych form kultu-

rowych; 
d) stosunek do form w sztuce. 
Są to sprawy śc iśle ze sobą związane : je " li się 
ma dystans do interpersonalnych for m kultu
rowych, ma się również dystans do form w 
sztuce. Na poziomie świadomości prereflek
syjnej nie ma dystansu do żadnego z wy
mienionych przejawów formy, świadomość tę 
c· echuje pełna tożsamość z formą. 

Zacznijmy od punktu c: od stosunku do in-
Prpersonalnych form kulturowych. Zagadnie

n ie to częściowo omówiliśm r, rozważając pr -
n•fleksyjny stosunek jednostki do wytworów 
kulturowych w społeczności tradycyjnej. For
ma jest wyrazem czegoś, co jest od niej istot
ni e jsze, jest sposobem przekazu pewnej treś ci. 
Otóż w sytuacji tożsamości z formą treść n ie 
jest uświadamiana jako coś odrębnego od for
niy, forma zaś jest absolutem, jest dla dane j 
o:-i oby jedyną możliwą rzeczywistością od ni
czego niezależną i do niczego niesprowadzalną. 
Wszelkie formy kulturowe są dla jednostki w 



społeczności tradycyjnej konieczne i nie podle
gają refleksji. Tożsamość z formą oznacza unie
ruchomienie psychologicznych mechanizmó-.v 
rozwoju. Po to, bym mógł przezwyciężyć daną , 
mniej doskonałą formę i zastąpić ją inną -
doskonalszą, muszę zdać sobie sprawę, iż jes t 
to tylko forma, w której wyraża się określona 
treść, którą lepiej i doskonalej mógłbym wy
razić w innej formie. 

Włodzimierz PAWLUCZUK 

( „Żywiol i forma" Państwowy Instytut Wydawniczy 

Warszawa 1978 r.) 
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